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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Jemaat yang dikasihi Tuhan marilah kita sambut
kehadiran Allah dalam ibadah, “bersukacitalah
karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan
nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus.”
( Mazmur 97:12)
J
: (menyanyikan
PKJ
28:1-3
NYANYIKAN
TUHANMU HALELUYA)
1. Nyanyikan Tuhanmu: haleluya, haleluya!
Malaikat bala sorga, semua puji Dia!
Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah
Sebab atas perintah-Nya semuanya tercipta.
Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah,
Hai api hujan es dan salju, kabut, angin, badai
bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia,
sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah.
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2. Nyanyikan Tuhanmu: Haleluya, haleluya!
Malaikat kerubim, serafimpun, puji Dia!
Yang mendirikan semuanya untuk selamanya,
keagungan-Nya mengatasi langit, alam raya.
Wahai, segala raja serta pemerintah dunia,
teruna , anak dara, orangtua dan yang muda,
bunyikan bagi Tuhan seruling dan kecapi,
dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari.
3. Nyanyikanlah Tuhanmu: haleluya, haleluya!
Malaikat, kerubim, serafimpun, puji Dia!
Hai, bintang, bulan, matahari, angkatlah suara;
serta segala langit dan seluruh cakrawala.
Hai, ular-ular naga, segenap samud’ra raya,
binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap,
padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan
yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan.
Coda sehabis bait terakhir:
Nyanyikanlah Haleluya, Haleluya.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa
pencipta langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya
untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin-amin-amin.
PF : Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan
Yesus Kristus beserta saudarasaudara
J
: Beserta dengan saudara juga.
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1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara yang dikasihi Tuhan hidup bukanlah milik
kita, tapi hidup adalah milik yang dititipkan kepada
kita. Oleh karena itu, pada saatnya kita harus
mempertanggung-jawabkan hidup ini kepada
pemilik-Nya. “Sebab jika kita hidup, kita hidup
untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk
Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik
Tuhan.” ( Roma 14:8)
J
: (menyanyikan PKJ 184:1,2 NAMA YESUS
TERMULIA)

1. Nama Yesus termulia di atas segala nama,

agar didalam nama-Nya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidahpun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi yang dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidahpun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan

2. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu,

suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
ku puji, ku sembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memanjatkan doa)
J
: (menyanyikan KJ 467:1-3 TUHANKU BILA HATI
KAWANKU)

1. Tuhanku, bila hati kawanku

terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.

2. Jikalau tuturku tak semena

dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.

3. Dan hari ini aku bersembah,

serta pada-Mu, Bapa, berserah,
berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran
semua orang beroleh penghukuman, demikian pula
oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh
pembenaran untuk hidup.” ( Roma 5:18)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
(menyanyikan PKJ 239:1,2 PERUBAHAN BESAR)
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1. Perubahan besar di kehidupanku
sejak Yesus di hatiku;
di jiwaku bersinar terang yang cerlang
sejak Yesus di hatiku.
Refrein :
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar bagai ombak besar
sejak Yesus di hatiku.
----Jemaat saling menyampaikan salam damai sambil berjabat-tangan---2. Aku tobat, kembali ke jalan benar
sejak Yesus dihatiku;
dan dosaku dihapus, jiwaku segar
sejak Yesus di hatiku.
Refrein
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan
pertama
Zefanya 1 : 7, 12-18.

diambil

dari

Kitab

Berdiam dirilah di hadapan Tuhan ALLAH! Sebab
hari TUHAN sudah dekat. Sungguh TUHAN telah
menyediakan perjamuan korban dan telah
menguduskan para undangan-Nya.
7
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Pada waktu itu Aku akan menggeledah
Yerusalem dengan memakai obor dan akan
menghukum orang-orang yang telah mengental
seperti anggur di atas endapannya dan yang
berkata dalam hatinya: TUHAN tidak berbuat baik
dan tidak berbuat jahat! 13 Maka harta
kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya
akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka
mendirikan
rumah,
mereka
tidak
akan
mendiaminya; apabila mereka membuat kebun
anggur, mereka tidak akan minum anggurnya."
14 Sudah dekat hari TUHAN yang hebat itu, sudah
dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari
TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. 15 Hari
kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan,
hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan
dan kesuraman, hari berawan dan kelam, 16 hari
peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap
kota-kota yang berkubu dan terhadap menara
penjuru yang tinggi. 17 Aku akan menyusahkan
manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang
buta, sebab mereka telah berdosa kepada TUHAN.
Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus
mereka seperti tahi. 18 Mereka tidak dapat
diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada
hari kegemasan TUHAN, dan seluruh bumi akan
dimakan habis oleh api cemburu-Nya; sebab
12
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Pnt
J
2.3.
Pnt

J
Pnt.
J
Pnt.
J
Pnt.
J
Pnt.
J
Pnt.
J
Pnt.
J
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kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakanNya terhadap segenap penduduk bumi.
: Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !
Antar Bacaan : Mazmur 90 : 1-12
: Mari kita membacakan mazmur 90 : 1-12 secara
berbalasan.
Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat
perteduhan kami
: turun-temurun.
: Sebelum gunung-gunung dilahirkan,
: dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari
selama-lamanya
sampai
selama-lamanya
Engkaulah Allah.
: Engkau mengembalikan manusia kepada debu,
: dan berkata: "Kembalilah, hai anak-anak
manusia!"
: Sebab di mata-Mu seribu tahun
: sama seperti hari kemarin, apabila berlalu,
atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
: Engkau menghanyutkan manusia; mereka seperti
mimpi,
: seperti rumput yang bertumbuh,
: di waktu pagi berkembang dan bertumbuh,
: di waktu petang lisut dan layu.
: Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu,
: dan karena kehangatan amarah-Mu kami
terkejut.

Pnt. : Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu,
J
: dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya
wajah-Mu.
Pnt. : Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasMu,
J
: kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti
keluh.
Pnt. : Masa hidup kami tujuh puluh tahun
J
: dan jika kami kuat, delapan puluh tahun,
Pnt. : dan kebanggaannya adalah kesukaran dan
penderitaan;
J
: sebab berlalunya buru-buru, dan kami
melayang lenyap.
Pnt. : Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu
J
: dan takut kepada gemas-Mu?
Pnt. : Ajarlah kami menghitung hari-hari kami
sedemikian,
J
: hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat 1 Tesalonika 5:111.
Tetapi tentang zaman dan masa, saudarasaudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, 2 karena
kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan
datang seperti pencuri pada malam. 3 Apabila
mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman-1
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maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan,
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa
oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput.
4 Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup
di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba
mendatangi kamu seperti pencuri, 5 karena kamu
semua adalah anak-anak terang dan anak-anak
siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau
orang-orang kegelapan. 6 Sebab itu baiklah jangan
kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjagajaga dan sadar. 7 Sebab mereka yang tidur, tidur
waktu malam dan mereka yang mabuk, mabuk
waktu malam. 8 Tetapi kita, yang adalah orangorang siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan
iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan
keselamatan. 9 Karena Allah tidak menetapkan kita
untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh
keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, 10 yang
sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjagajaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama
dengan Dia. 11 Karena itu nasihatilah seorang akan
yang lain dan saling membangunlah kamu seperti
yang memang kamu lakukan.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Matius 25:14-30.
"Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang
yang mau bepergian ke luar negeri, yang
memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan
hartanya kepada mereka. 15 Yang seorang
diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua
dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing
menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.
16 Segera pergilah hamba yang menerima lima
talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh
laba lima talenta. 17 Hamba yang menerima dua
talenta itupun berbuat demikian juga dan berlaba
dua talenta. 18 Tetapi hamba yang menerima satu
talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam
tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba
itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang
dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan,
lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku
telah beroleh laba lima talenta. 21 Maka kata
tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu
itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah
setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan
kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang
14
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besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
tuanmu. 22 Lalu datanglah hamba yang menerima
dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan
percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba
dua talenta. 23 Maka kata tuannya itu kepadanya:
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang
baik dan setia, engkau telah setia memikul
tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku
akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan tuanmu. 24 Kini datanglah juga
hamba yang menerima satu talenta itu dan
berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah
manusia yang kejam yang menuai di tempat di
mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari
tempat di mana tuan tidak menanam. 25 Karena itu
aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan
itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan!
26. Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang
jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku
menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan
memungut dari tempat di mana aku tidak
menanam? 27 Karena itu sudahlah seharusnya
uangku itu kauberikan kepada orang yang
menjalankan uang, supaya sekembaliku aku
menerimanya serta dengan bunganya. 28 Sebab itu
ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah
kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu.
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Karena setiap orang yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga
yang ada padanya akan diambil dari padanya.
30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna
itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di
sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."
: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya !
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
29

PF
J

(Kebaktian III, persembahan dari Komisi Dewasa GKI
Kebonjati)
2.6. Khotbah :
“Hidup Yang Bertanggung Jawab”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Gema kasih
: PS Biduan Sion
: PS Kidung Agung
: PS Efrata

2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
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Tayangan 4 Aksi kasih Natal
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai
korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur
jalannya, keselamatan yang dari Allah akan
kuperlihatkan kepadanya.” (Mazmur 50:23)
J
: (menyanyikan NKB 197 : 1,3,4 BESARLAH
UNTUNGKU)
1. Besarlah untungku jika Yesus milikku,
bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh.
Meskipun angin k’ras, badai dunia menderu,
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku.
Refrein :
Benar, benar, besarlah untungku.
Benar, benar, besarlah untungku.
Benar, benar, besarlah untungku.
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
3. Meski tumpuanku pada Yesus, Tuhanku
tidaklah aku jauh dari susah dan keluh.
Di dunia yang fana ‘ku ‘kan tahan berperang,
di sorga yang baka dengan Yesus ‘ku menang
Refrein.
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4. Sekarang hidupku sungguh mulia benar,
di dalam kasih-Nya ‘ku selalu bergemar.
Janji-Nya kudengar kar’na Yesus milikku:
“Kusambut datangmu dalam rumah bapa-Ku.”
Refrein.
3.2. Doa Syukur
Pnt. : (Menaikkan doa persembahan)

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
J

: (menyanyikan PKJ 285:1,2 BILA BADAI HIDUP
MENERPAMU)
Bila badai Hidup menerpamu
dan cobaan pun datang mengganggu,
hanya satu janji harapanmu;
ya, janji Tuhanmu, pegang teguh.
Biar gunung-gunungpun beranjak,
serta bukit-bukitpun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
‘kan melindungimu, tetap teguh.
Pegang selalu janji Tuhan,
jangan lepaskan, walau siang atau malam;
enyahlah takut atau bimbang:
Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
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serta bukit-bukitpun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
‘kan melindungimu, tetap teduh.
‘kan melindungimu, tetap teduh.
4.2.
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

Pengutusan dan Berkat
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
: kini pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan:
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan
Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di
dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara
sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya,
Haleluya!!!
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.


16

